Regler för nyttjande av ÅSS J/70-båtar
Medlemmar i ÅSS Sailing Center får använda båtarna för träning på ÅSS.
Eventuella skador rapporteras och åtgärdas omgående. Om skadan är av sådan natur att den
inte omedelbart går att åtgärda, kontaktas kappseglingschefen och en plan görs för att åtgärda
skadan.
Båtarna är försäkrade av ÅSS, men en större skada kan medföra en självrisk på 500 €. Båtarna
ska alltid återställas till sitt ursprungliga skick efter träning och alla punkter på checklistan
(som finns i båtarna) ska kontrolleras.
Båthyra för icke centermedlemmar
Båtarna går att hyra för träning på ÅSS. Kostnaden är 250 € per dag och båt. Bokning görs
genom att kontakta kappseglingschefen.
Låna båt till regatta
Centrets medlemmar får låna båt för att delta i regatta. ÅSS tillhandahåller ett begagnat ställ
med J/70-segel som kan lånas för regattor. ÅSS har även ett ställ med race-segel som är nya.
Dessa kan hyras för regatta och kostnaden är 100 € per seglingsdag. För enskilda segel
divideras totalpriset för ställ med 3 för att få priset på ett segel.
Bokning av båt för regatta
Båtarna ska bokas upp i god tid för regattor. Detta i synnerhet om regattan påverkar centrets
veckoseglingar eller träningar. Centret förbehåller sig rätten att avslå ansökningar som
påverkar centrets program. Bokning av båt för regatta görs till kappseglingschefen.
Bokning sker enligt "first-come-first-served-principen". Dock har varje team ett ”tak” på två
regattor. Detta för att även låta andra team få chansen att segla regatta. Finns det båt ledig så
gäller inte detta ”tak”. Exempel: Team A vill åka på NM, SM och FM. De får välja två av
dessa och är på väntelistan till den tredje. Blir alternativ 3 fullt av andra team så blir det bara
två regattor, men blir en båt ledig så går det bra att ta båten.
Regatta utanför Åland
Skepparen/rorsman ska vara med i ÅSS Sailing Center eller annars godkänd av
kappseglingschefen. Minst hälften av besättningen ska vara medlemmar i ÅSS Sailing Center
eller annars godkända av kappseglingschefen. Alla behöver ett godkännande av
kappseglingschefen för att ta båt utanför klubben.

Företagsevenemang
Team som önskar segla med sponsorer är välkomna att göra det mot eventuell fakturering av
sponsor genom ÅSS och utbetalning mot reseräkning. Bokning av båtar ska ske i god tid och
ska inte störa centrets fasta program. Eventuella skador som uppstår vid dylika arrangemang
står man själv för.
Ligatävlingar
Deltar man som team för klubben vid den nationella ligan och klubben hyr ut båtar till ligan
så ingår riggning och allmänt färdigställande i dealen. Samma sak gäller på returen. ÅSS
sponsorerar sina team med halva resekostnaden och anmälningsavgiften. Deltar man i en
ligatävling för ÅSS medför detta att man inte under samma säsong kan delta för någon annan
klubb.

